
Z Á P I S N I C A 

zo 25. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 01. 02. 2021 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Andrea Kovácsová 

K bodu l. programu – Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Adrián Takács. Starosta obce 
konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci,  OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.   

Program bol schválený jednohlasne.  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie 
c.)  Kontrola plnenia uznesení z 23. plánovaného a 24. neplánovaného zasadnutia obecného    
zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia 
2. Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa ruší VZN obce Hrubý Šúr č. 5/2019 o zeleni a ochrane drevín 

na území obce Hrubý Šúr 
 

3. Správa audítora za rok 2019  
 

4. Cenová ponuka na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na zníženie 
energetickej náročnosti obecného úradu k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L 
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

 
5. Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu – Modernizácia zdroja tepla pre ZŠ Hrubý Šúr 

k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L zvyšovanie energetickej činnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania 

 



6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021 

 
7. Vyhodnotenie činnosti Miestnej ľudovej knižnice za rok 2020 

 
8. Doplnenie: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 
9. Návrh na uznesenie 

 
10. Záver 
 

Informácie starostu: 

 

 
K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Robert Botlo, Mgr. Nikola 
Karkeszová. Za zapisovateľku určil Andreu Kovácsovú.   

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

 

K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej komisie:  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: Juraj Kiss, Ing. Tibor Szakáll. 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 23. plánovaného a 24. neplánovaného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 23. plánovaného a 24. neplánovaného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva berie na vedomie.  

 
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa ruší VZN obce Hrubý Šúr č. 5/2019 o zeleni 
a ochrane drevín na území obce Hrubý Šúr.  
 
K návrhu VZN č. 1/2021 ktorým sa ruší VZN obce Hrubý Šúr č. 5/2019 o zeleni a ochrane drevín na území 
obce Hrubý Šúr  nebola prijatá žiadna pripomienka. VZN sa ruší na základe protestu prokurátora. Starosta 



obce po schválení VZN č. 1/2021 oznámi zrušenie VZN č. 5/2019 o zeleni a ochrane drevín na území 
obce Hrubý Šúr prokurátorke.  

 

Uznesenie č.   176 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje  VZN č. 1/2021 ktorým sa ruší VZN obce Hrubý Šúr     
č. 5/2019 o zeleni a ochrane drevín na území obce Hrubý Šúr. 

 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
K bodu 3. programu – Správa audítora za rok 2019 
 
Starosta obce prečítal poslancom a prítomným správu audítora za rok 2019 (overenie individuálnej 
účtovnej závierky  k 31.12. 2019).  
  
 
Uznesenie č.   177 - OZ/2021  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
 
 
 

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
 

K bodu 4. programu –  Cenová ponuka na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na 
zníženie energetickej náročnosti obecného úradu k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L 
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 
 
Starosta obce informoval o predloženej cenovej ponuke na vypracovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti obecného úradu k výzve z Environmentálneho fondu, 
oblasť L. Cenová ponuka je v hodnote: 2828 eur + 250 eur cena rozpočtu.  
 
 
Uznesenie č.   178  – OZ/2021  k  4. bodu programu 

OZ schvaľuje vypracovanie kompletnej projektovej k výzve z Environmentálneho fondu na zníženie 
energetickej náročnosti obecného úradu oblasť: L zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania od spoločnosti NV – Projekt s. r. o., Veľkoblahovská 69/27, 929 01  
Dunajská Streda. 



Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
 
K bodu 5. programu – Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu – Modernizácia zdroja tepla 
pre ZŠ Hrubý Šúr k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L zvyšovanie energetickej činnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 
 
Starosta obce informoval o predloženej cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie - 
Modernizácia zdroja tepla pre ZŠ Hrubý Šúr k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L zvyšovanie 
energetickej činnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Budovu ZŠ vykurujú vyše cca. 
25 ročné kotle a aj systém vykurovania je už zastaralý. Cenová ponuka je v hodnote: 2270,- eur bez DPH. 
 
Uznesenie č.   179 – OZ/2021  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje vypracovanie  projektovej dokumentácie – Modernizácia 
zdroja tepla pre ZŠ Hrubý Šúr k výzve z Environmentálneho fondu oblasť: L zvyšovanie energetickej 
činnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania od: Ing. Pavel Filip, autorizovaný stavebný 
inžinier, 919 09 Šelpice, IČO: 340 243 01. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 6. programu – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 
2021.  
 
Starosta obce odprezentoval projekt revitalizácie ramena Malého Dunaja na BSK. Tento projekt presne 
zapadá do časti výzvy: 1. 1., písmeno h – revitalizácia vodných tokov, mokradí, obnova riečnych ramien, 
zlepšenie prietoku vody, oživenie vody, kaskády a hrádze pre okysličenie vody, terénne úpravy na 
korytách za účelom retenčnej schopnosti krajiny.  
Uznesenie č.   180 – OZ/2021  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021 



k projektu „Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena“ na sprietočnenie  priepustu a odstránenie existujúceho 
nevyhovujúceho priepustu v časti Hrubý Šúr Ostrov. Požadovaná výška dotácie 15000,- eur so 
spoluúčasťou obce 5500,- eur.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
 
K bodu 7. programu – Vyhodnotenie činnosti Miestnej ľudovej knižnice za rok 2020. 
 
Činnosť MĽK za rok 2020 vyhodnotila vedúca knižnice pani Etela Borsová. Uviedla zloženie knižničného 
fondu v počte 4992 ks k 01.01. 2020, pochválila sa úspešnými projektmi, vďaka ktorým pribudlo 136 ks 
kníh, darovalo sa 164 ks, 225 ks sa vyradilo. Momentálny stav knižničného fondu je 5067 ks kníh.  
 
 

Uznesenie č.   181 – OZ/2021  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie vyhodnotenie činnosti Miestnej ľudovej knižnice 
za rok 2020. 
 
 

Uznesenie bolo podpísané.  
 
 
 

K bodu 8. programu – Doplnenie: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 
Vzhľadom k tomu, že končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky je potrebné vyhlásiť výberové konanie 
na  voľbu hlavného kontrolóra najneskôr 31.3.2021.  
 

Uznesenie č.   182 – OZ/2021  k  8. bodu programu 

a.) Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na 01.06. 2021 
 

b.) Určuje hlavnému kontrolórovi obce Hrubý Šúr pracovný úväzok 15% týždenného pracovného 
času 
 

c.) Schvaľuje:  
- spôsob voľby hlavného kontrolóra – tajným hlasovaním 
- náležitosti  písomnej prihlášky: overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
(osvedčenie o absolvovaní vzdelania hlavných kontrolórov obcí je výhodou), údaje potrebné na 
vyžiadanie výpisu z RT, profesijný životopis, súhlas so zverejnením osobných údajov na účel 
vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve  



Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
 
K bodu 9. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
Informácie starostu: 

- Informácie ohľadne kanalizácie 
 
 
 
K bodu 10. programu – Záver /o 19:30 hod./ 
 

Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ.                                                           

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Robert Botlo 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
          Ing. Tibor Szakáll 
 
                                                                               

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                              starosta obce 


